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Obravnava dopinga v športu v
novem Kazenskem zakoniku
Spoštovani,
mednarodna skupnost se je po dogovoru predstavnikov vlad in civilne športne sfere na 1.
Svetovni konferenci o dopingu odločila, da odločno poseže v boj proti uporabi nedovoljenih
snovi (dopingu) v športu. Vlada RS se je s podpisom pristopne izjave h Kopenhagenski
deklaraciji proti dopingu v športu (sklep vlade št. 666-2/2004-1 z dne 22. 07. 2004) zavezala,
da bo Republika Slovenija ratificirala UNESCO Mednarodno konvencijo proti uporabi
nedovoljenih snovi v športu, ki bo kot mednarodni pravni akt dala vladnim institucijam
ustrezno pravno podlago za sprejemanje ukrepov na področju boja proti dopingu v športu.
Državni zbor je ratificiral omenjeno konvencijo konec lanskega leta.
Konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi in njen dodatni protokol, ki ga je sprejel Svet
Evrope, sta javna mednarodnopravna dokumenta, ki sta podlaga nacionalnim protidopinškim
politikam in medvladnemu sodelovanju.
Priporočila proti uporabi nedovoljenih snovi so bila sprejeta na drugi, tretji in četrti
Mednarodni konferenci ministrov in visokih uradnikov, odgovornih za športno vzgojo in šport,
ki jih je Unesco organiziral v Moskvi (1988), Punti del Este (1999) in Atenah (2004).
Konvencija se sklicuje tudi na resolucijo 32 C/9, ki jo je Generalna konferenca Unesca
sprejela na svojem 32. zasedanju (2003).
Da bi dosegle namen konvencije, se pogodbenice zavezujejo, da bodo:
 sprejele ustrezne ukrepe na državni in mednarodni ravni, skladne z načeli kodeksa;
 spodbujale vse oblike mednarodnega sodelovanja, katerega cilj je varovanje športnikov,
etika v športu in skupna uporaba izsledkov raziskav;
 pospeševale sodelovanje med državami pogodbenicami in vodilnimi organizacijami pri
boju proti uporabi nedovoljenih snovi v športu, predvsem s SPA.
Konvencija v 8. členu opredeljuje tudi aktivnosti na ravni omejevanja dostopnosti in uporabe
prepovedanih snovi in postopkov v športu
Konvencija predlaga tudi, da države pogodbenice zoper spremljajoče osebje, ki krši
protidopinško pravilo ali stori drugo kaznivo dejanje, povezano z uporabo nedovoljenih snovi

v športu, sprejmejo ukrepe, tudi sankcije ali kazni, same ali spodbujajo športne organizacije
in protidopinške organizacije, naj sprejmejo take ukrepe.
Evropska komisija je v mesecu juniju 2007 sprejela Belo knjigo o športu, kot prvi politični
dokument za področje športa na ravni EU. Bela knjiga o športu v okviru Akcijskega načrta
Pierre de Coubertin ponuja kar 53 ukrepov in priporočil na vseh področjih športa. Posebna
pozornost je namenjena boju proti dopingu v športu.
Evropska komisija v Beli knjigi posebej poudarja dejstvo, da doping zelo ogroža šport po
vsem svetu, tudi v Evropi. Spodkopava načelo odprtega in poštenega tekmovanja. Je
nestimulativen dejavnik za šport na splošno in poklicne športnike izpostavlja nepotrebnemu
pritisku. Resno vpliva na podobo športa in resno ogroža zdravje posameznika. Na evropski
ravni je treba pri boju proti dopingu upoštevati zakonsko odgovornost, zdravstvene in
preventivne razsežnosti.
Evropska komisija priporoča, da se trgovina z nezakonitimi dopinškimi substancami
obravnava enako kot trgovina z nezakonitimi drogami po vsej EU.
Tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport se zavedamo resnosti in nevarnosti uporabe
nedovoljenih snovi v športu. Najpomembneje je pri tem ustrezno zaščititi mlade športnike.
Ministrstvo za šolstvo in šport je dalo pobudo, da se v novelo Kazenskega zakonika vključi
tudi ustrezna obravnava nedovoljene uporabe, posedovanja, preprodaje in razprečevanja
nedovoljenih snovi v športu ter da se kazensko obravnavajo vsi, ki so soudeleženi pri
kršitvah protidopinških pravil in postopkov.
Z uveljavitvijo novega Kazenskega zakonika, ki je začel veljati 1. novembra 2008, je
Slovenija naredila pomemben korak v boju proti dopingu na nacionalni ravni, ob tem pa
začrtala smernice obravnave dopinga na ravni EU.
Nov Kazenski zakonik opredeljuje, da kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali
ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali
nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene
kot nedovoljene snovi v športu, je kaznivo dejanje, ki se kaznuje celo z zaporno kaznijo. Prav
tako je kaznivo dejanje, če kdorkoli brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v uporabo
opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve, da so namenjene za izdelavo
nedovoljenih snovi v športu.
Kazenski zakonik opredeljuje kot kaznivo dejanje tudi napeljevanje drugega k uživanju
prepovedanih doping snovi ali mu jih da, da jih uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago
prostore za uživanje nedovoljenih snovi v športu ali kako drugače omogoči drugemu, da
uživa nedovoljene snovi v športu,
Prepričani smo, da bodo novi ukrepi pripomogli k čistejšemu in bolj zdravemu športnemu
udejstvovanju. Predvsem pa pomenijo pomemben korak k zaščiti mladih športnic in
športnikov.
S spoštovanjem,
Dr. Milan Zver
Minister

